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 LISTA DE EXERCÍCIOS 05: COMANDOS DML 

 

Questão 01. Utilize a base de dados VENDAS que foi restaurada no MySQL para codificação das consultas 

SQL a seguir. 

a) Listar todos os produtos dos fornecedores localizados nos estados de SP, RJ e MG. Apresentar os 

dados ordenados pela descrição do produto. 

b) Listar todos os números de lotes e quantidade adquiridos dos produtos com a descrição “CAMBEM 

180MG COMPRIMIDOS CX C/02” 

c) Exibir o nome de um produto e seu respectivo fornecedor ordenados pelo nome do fornecedor. 

d) Exibir a quantidade de produtos agrupados pelo nome do fornecedor. Ordene de forma 

decrescente pela quantidade. 

e) Exibir o nome do produto, o seu fornecedor e o tipo do produto. 

f) Exibir a data da venda, o valor total da venda e o nome do cliente. 

g) Exibir a soma de todas as vendas agrupadas pelo nome do cliente. Ordene os dados pela soma das 

vendas em ordem decrescente. 

h) Exibir o nome do cliente com o nome do vendedor que realizou o cadastro. 

i) Exibir todos os produtos (descrição) comprado pelo cliente com o nome de “CLINICA DE VIDEO 

LAPARASCOPIA LTDA.” 

j) Exibir todas as vendas (data da venda, valor total e nome do cliente) realizas por clientes que 

residem na unidade federativa “RJ” 

k) Exibir a quantidade de vendas realizadas para clientes da unidade federativa “RJ”. 

l) Exibir a quantidade de vendas agrupada pela unidade federativa do cliente. 

m) Exibir a quantidade de produtos agrupado pelo tipo do produto. 

n) Exibir o nome dos clientes que compraram produtos do tipo “PERFUMARIA” 

o) Exibir o nome do cliente que realizou a compra mais cara. 

p) Exibir o nome do vendedor que realizou a venda mais cara. 

q) Exibir o nome dos clientes que realizaram entre 5 a 10 compras. 

r) Exibir o nome dos vendedores que realizaram menos de 10 vendas. 

s) Exibir a data da venda, o valor total da venda, o nome do cliente e o nome do vendedor. 

t) Exibir a quantidade de produtos agrupadas pelo nome do fornecedor 

u) Exibir o nome de todos os fornecedores que vendem produtos do tipo “MATERIAL HOSPITALAR” 

v) Exibir a quantidade de produtos agrupados pelo nome do fornecedor 

w) Exibir o a descrição do produto mais caro do tipo “PERFUMARIA” 

x) Reajustar em 10% o preço de custo dos produtos de fornecedores com unidade federativa “MG” 

y) Reduzir em 20% o preço de custo dos produtos do tipo “MEDICAMENTOS”] 

z) Excluir todas as vendas realizadas pelos clientes da unidade federativa “ES” 


